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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

noFrost – הפשרה אוטומטית
הודות לאוויר קר ויבש המפוזר באופן שווה בכל התאים, 

המזון מוקפא במהירות והתאים אינם צוברים שכבת 
קרח.

המקררים של סימנס מתאימים לכל קיר:
זווית פתיחה של 90 מעלות

ניתן בקלות להציב את המקרר כנגד הקיר ולשלוף את 
המגירות כאשר הדלת פתוחה בזוית של 90 מעלות. 

הודות לעיצוב הצירים החדשני, המקררים מאפשרים 
נוחות מקסימלית. 

multiAirFlow system
מערכת המסייעת לקירור מהיר של חלל המקרר הודות 

לפיזור קור שווה ואחיד בחלל המקרר.

easyLift – גמישות מירבית במדפי המקרר
מדף מתכוונן המאפשר את התאמת גובה המדף, לא 

משנה מה משקל המוצר שתניחו עליו.

varioZone – גמישות מירבית במדפי המקפיא
מדפי זכוכית הנשלפים בקלות לפינוי מקום במקפיא 

לנוחיות מקסימאלית עבורכם.

לחצני סופר קירור וסופר הקפאה
 לחצן "superCooling" מסייע בקירור מהיר של

מזון טרי שזה עתה נכנס למקרר, אידיאלי לימי קיץ 
חמים. לחצן “superFreezing" המבצע פעולה זהה 

בתא ההקפאה.

hyperFresh plus – שמירה מירבית על טריות 
הפירות והירקות עד פי 2 יותר מהרגיל*.

 סימנס מציגה מגירת איחסון יעודית למוצרי מזון
טריים כמו: בשר ודגים, פירות וירקות המאפשרת 

התאמה של הטמפרטורה למוצרים שבתא האיחסון. 
מגירת hyperFresh plus מצוידת בבקרת לחות 

 המסייעת לשמירה על מוצרי מזון טריים במקרר עד
פי 2 יותר מהרגיל*.

מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והתכונות הייחודיות לו
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מקררים
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KG86NAI30L

• מקרר מקפיא תחתון בעיצוב נירוסטה - בעל קיבולת של 	
617 ליטר

• ללא סימני טביעות אצבע	
• noFrost - אין צורך בהפשרה 	
• ידית מוט נוחה לפתיחה	
• תאורה פנימית LED לבנה, חזקה ובוהקת - יעילה במיוחד	
• פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת באמצעות לחצני 	

מגע )טאץ'(
• צליל התראה כאשר הדלת פתוחה	
• פתיחת דלת ימנית, ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת, 	

פתיחה על ציר אפס אין צורך להשאיר מקום מהקיר
• 	 T :דירוג אקלים
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש: 489	
•  מידות בס"מ: גובה 186, רוחב 86, עומק 85	

בעת התקנה בתוך נישה, יש לקחת בחשבון 3 ס"מ איוורור 
מעל המכשירים ומרחק מהקיר האחורי של 2.5 ס"מ

• מקרר - נפח אחסון 473 ליטר	
• multiAirflow - מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד 	

בחלל המקרר
• superCooling - מצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – 	

למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• מסנן airFresh עם מערכת ייחודית בעלת פילטר סינון אוויר	
• 4 מדפי זכוכית מחוסמת )3 הניתנים לשינוי גובה(, מתקן גלי 	

לבקבוקים
• 2 מגירות hyperFresh Plus עם בקר לחות - לשמירת 	

 טריות מוצרי המזון
עד פי 2 מהרגיל*

•  2 מגירות hyperFresh plus 0°C עם בקר טמפרטורה	
ו- Easy Access Tray להארכת משך הטריות של דגים ובשר

• מקפיא - נפח אחסון 144 ליטר	
• דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***	
• superFreezing – מצב סופר הקפאה עם ניתוק אוטומטי– 	

למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• 2 מגירות שקופות כולל 1 מגירת אחסון גדולה 	

₪ 9,090

KG76NAI30L

• מקרר מקפיא תחתון בעיצוב נירוסטה - בעל קיבולת של 	
517 ליטר

• ללא סימני טביעות אצבע	
• noFrost - אין צורך בהפשרה 	
• ידית מוט נוחה לפתיחה	
• תאורה פנימית LED לבנה, חזקה ובוהקת - יעילה במיוחד	
• פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת באמצעות לחצני 	

מגע )טאץ'( 
• צליל התראה כאשר הדלת פתוחה	
• פתיחת דלת ימנית, ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת, 	

פתיחה על ציר אפס אין צורך להשאיר מקום מהקיר
• 	 T :דירוג אקלים
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש: 464 	
•  מידות בס"מ: גובה 186, רוחב 75, עומק 80	

בעת התקנה בתוך נישה, יש לקחת בחשבון 3 ס"מ איורור 
מעל המכשירים ומרחק מהקיר האחורי של 2.5 ס"מ

• מקרר - נפח אחסון 402 ליטר	
• multiAirflow - מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד 	

בחלל המקרר
• superCooling - מצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – 	

למכת קור בהוספת תכולה טרייה
•  מסנן airFresh עם מערכת ייחודית בעלת פילטר	

סינון אוויר
•  4 מדפי זכוכית מחוסמת )3 ניתנים לשינוי גובה(, מתקן	

גלי לבקבוקים
• מגירת hyperFresh Plus עם בקר לחות - לשמירת 	

טריות מוצרי המזון עד פי 2 מהרגיל*
•  2 מגירות hyperFresh plus 0°C עם בקר טמפרטורה	

ו- Easy Access Tray להארכת משך הטריות של דגים ובשר

• מקפיא - נפח אחסון 115 ליטר	
• דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***	
•  superFreezing – מצב סופר הקפאה עם ניתוק	

אוטומטי – למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• 2 מגירות שקופות כולל 1 מגירת אחסון גדולה	

₪ 8,090
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KG36NAI45

• סט מקררים S.B.S עם 4 דלתות בעיצוב נירוסטה - בעל 	
קיבולת של 646 ליטר )בהצמדת 2 היחידות(

• ללא סימני טביעות אצבע	
• noFrost - אין צורך בהפשרה 	
• ידית מוט נוחה לפתיחה	
• תאורה פנימית LED לבנה, חזקה ובוהקת - יעילה במיוחד	
• Two Cooling Systems - מערכת קירור כפולה	
• צליל התראה כאשר הדלת פתוחה	
• פתיחת דלת ימנית, ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת	
• 	 T :דירוג אקלים
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש ליחידה: 285	
• מידות בס"מ: גובה 186, רוחב 60, עומק 66, בעת התקנה 	

בתוך נישה, יש לקחת בחשבון 3 ס"מ איוורור מעל 
המכשירים ומרחק מהקיר האחורי של 2.5 ס"מ

• ראה שרטוט בעמוד 51	

• מקרר - נפח אחסון ליחידה אחת 237 ליטר	
• multiAirflow - מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד 	

בחלל המקרר
• superCooling - מצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – 	

למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• מסנן airFresh עם מערכת ייחודית בעלת פילטר סינון אוויר	
• 4 מדפי זכוכית מחוסמת )2 הניתנים לשינוי גובה(, מתוכם 2 	

לוחות זכוכית ניתנים להרחבה
• מגירת hyperFresh plus עם בקר לחות - לשמירת טריות 	

מוצרי המזון עד פי 2 מהרגיל*
•  2 מגירות hyperFresh plus 0°C עם בקר טמפרטורה	

ו- Easy Access Tray להארכת משך הטריות של דגים ובשר

• מקפיא - נפח אחסון ליחידה אחת 86 ליטר	
• דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***	
•  superFreezing – מצב סופר הקפאה עם ניתוק	

אוטומטי – למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• 3 מגירות אחסון שקופות 	

מחיר יחידה אחת 9,990 ₪ / מחיר שתי יחידות 19,980 ₪

KSZ36AL00 - קיט חיבור להתקנה צמודה של הסט - 690 ₪

GS54NAW42

• מקפיא ענק 7 תאים - נפח אחסון 322 ליטר	
• noFrost - אין צורך בהפשרה 	
• varioZone - מדפי זכוכית מחוסמת נשלפים עבור 	

אקסטרה מקום במקפיא בעת הצורך
• לוח בקרה אלקטרוני	
• צליל התראה בעת השארת דלת פתוחה	
• multiAirflow - מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד 	

בחלל המקרר
• freshSense – בקרת טמפרטורה חכמה השומרת על 	

דרגת קור יציבה
•  superFreezing – מצב סופר הקפאה עם ניתוק	

אוטומטי – למכת קור בהוספת תכולה טרייה
• תאורה פנימית LED לבנה, חזקה ובוהקת - יעילה במיוחד	
• תבנית קרח גמישה נשלפת - קלה למילוי ותמיד יש קרח 	

מרענן
• 2 תאים עם מכסה ומדפי זכוכית	
• 5 מגירות שקופות כולל 1 מגירת אחסון גדולה	
• מקפיא עמוק ורחב במיוחד	
• צריכת חשמל שנתית: 228 קוט"ש	
• 	 T :דירוג אקלים
• דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ***	
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות בס"מ: גובה 176, רוחב 70, עומק 78	

₪ 5,990
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